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enhavas artikolojn, avizojn k. t. p. do B. U. E., kies komitato redaktas ĉi

tiun rubrikon. Dcmmulojn kaj informuj" adresu : „Bohema UNIO Esper-

antista“ (Al sekretario s-o Ot. Davídek) Praha I.——342. Esperanto-Kafq'o

„Union“ Ferdluambova tř. 29.

\'fS'rRl—ZDNi SVAZ ČESKÝCH ESPERANTISTŬ

BOHEMA UNIL) ESPERANTISTA

CENTRA ASOCIO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ

IS. U. E.

I. BESEDA

PRAZSKYCH ESPERANHSTC", PŘÁTEL [TSTREDNÍHO SVAZU

HUHEMA L'NIO ESPERANTISTA,

koná se v whom, dne 8. května t. r. o 8. hodině večerní v hož-(jším sále

restaurace „u Brcišky“ ve Spálené ulici Vstup volny'. Bcsaly příští pořá-

dány budou pravidelně ]) rv ní sobotu v měs fc i. Zvláštní program

předem ohlašovala“ se nebude. neboť naše Besedy mají míti pouze ráz přátel—

aky'eh schůzí za úřelem vzrijemm'ho seznámení a cvičení se v hovoru espe-

rantakám. Ovšem pořadatelstvo bude se vždy starali, aby zábava byla zpestřo-

mina vhodnými přednáškami, zpěvy, deklamacemi a hudbou. Vy'bor B. U. E.

oznamuje tuto novinku všem přátelům Unie a doufá, že vzbudí všude ra-

dostný souhlas. Rozmach esperantske'ho hnutí v hlavním našem městě jest

tak mohutný, že řady naše za poslední dobu se téměř zdesateronáoolmily,

seskupivše se o několik šiků pod praporem Unie. A už ijiste' nyní jest

pečuvati o to. aby seznall se členom? jednotlivých spolků po Praze roztrou-

šených, aby přilnuli upřímně a těsně k svému jedinému středisku a čerpali

: něho nadšení a novou sílu k vytrvalé práci. V. likou důležitost budou míti

tyto Besedy zvláště nyní před našíprvm' národní manifestací, prvním kon-

gresem českých Esperantisti, který bude na nich jedním z hlavních před-

mětů rozhovoru. Z těchto příčin zve srdečně vy'bor B. U. E. přívržence

naší milé Unie, aby hojně navštěvovali Besedy; uvedení p. t. hosté neapo-

rantiste' jsou vítáni. Přátelům naším pak na venkově při návštěvě Prahy

poskytnou Besedy příležitost semati rázem celou pražskou obec esperantskou

(: cvičlti se v konversaci.

4
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I. »BESEDOa

DE ESPERANTISTOJ ldi' PRAHA-\, AMIKOJ DH CENTRA

'ASUCH) HOHl—IUA [INIO ESPERANTISTA

ukazos en Praha. lu &. de majo 1909 je 8. horo vespere en salonu

de restoracio ..n Brejŝky“. Eniro senpaga. Oni „besedos“*) regulo

ĉiun unuan sabaton de monato. Speciala programo ne estos anonn-

ata. ĉar karaktero de la buse—(loj estos tiu de amikaj kimvenoj,

celantaj interkonatiĝon kaj prnktikan uzadon de Esperanto. Kom—

preneble zorgas la aranĝanta] ĉiam pri tio, ke neniam manku

kanto. muziku, deklamado kaj paroladoj. Evolucio de Esperanto

en nia ĉefurbo estas tiel potem—n. ke dum lasta tempo nin} vivoj

preskaŭ dekobliĝis. grupiĝinte en kelkajn taĉmentojn sub standardu

de Unio kaj nl tiu či apartenas nun la tasko zorgi pri rocipmku

konatiĝu de ĉiuj membroj, por ke ili fidele kaj since-re ekmnu sinn

solan centron kaj ĉe:-pu el ĝi entuziasmon kuj novnn forton por

plua intensa laboru. Precipe grandan signifon lmvos niaj besedoj

nntuŭ ln bohema kongresu, kiu estos ĉe ili la ĉefe pritraktata

temo. Al niaj amikoj bohemaj kaj fremdlandaj, kiuj tiutempe vi—

zitos ninn ĉefurbon,. donos la hesedoj plej taŭgan okazon ekkoni

per unu f'ojo ln tutam esperzintismron (le Praha.

* *

Přípravné prime k [. kongresu českých Esperantisti byly tento

nul—síc započaty. Na schůzi, konané dne 24. dubna zvolen výbor :!

rozděleny funkve dle jednotlivých sekcí. Pre d sed o u zvolen

p. K. Procházka, m í s t o p i“ e d s e d o u p. lng. Fr. Kiíhnl, je d n žl—

t. el (\ m p. \'áoslav Pařík., pokladník 9 m p. J. Kopecký. S kon-

gresem spojena bude výstava esperantské literatury, akademie, Výlet

a j. V zájmu rozšíření známosti o našem kongresu vydány vkusné

reklmaní nálepky (cenaŭO kusů 40 h., 100 kusů 70h., 1000 kusů 6 K

vyplaceně). Ku krytí výloh spojených s přípravnými pracemi vy-

tištěny bloky, 7. nichž každý obsahuje 1() lístků po 10 hal. Doporuču-

jeme všem členům sdružených Klubů i přátelům naší ,,Unie“, aby

\" kruhu svých známych snažili se co největší počet útržků roz-

prodati. Bloky jsou zasílány vesměs do komise a jsou splatny

ihned po rozprodání. (\'yhor rozhodl vydutí dvojnásobný počet

bloků po 1 K. t. j. o 10 lístcích po 10 h, místo po 2 K, ježto vý—

těžek zůstane tyka reklama na jednotlivých útržcích dojde většího

rozšíření.) Veškeré dotazy. přihlášky atd. budtež adresovány pouze

kanceláři kongresní : Pulu l.—342. Kevina "Union“. Vybízíme
Esperantisty mimopražské, kteří chtějí účinkovativ akademii, aby

zaslali laskaví- svoje přihlášky zábavnímu odboru Klubu Espe-

 

*) Beseda :: amika kunveno kaj interparolado.
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matistu v Praze (MZ—I.}, který ochotně vzal na sebe aranžování

akademie.

Zkušební komín B. u. £. zasedala dne 12. dubna v místno-

stech v. k. české vysoké školy technické v Praze. Vyšší zkoušce

podrobili se 4 kandidáti-. z nich 17. L. Henych, učitel ze Strašína

s prosí—(rohem velmi vdobrym, ]). Frant. Švingr, učitel ze Střelo-

hostiv a p. Frant. Stčpánek '1. Karlína :; prospěchem dobrým;

pan V. Novotný. profesor z Písku. reprobován. Pi'íští termín

zkoušek stanoven na svátky svalodušní. Zkusebni řád na požádání

zašle výbor _.Unie“. Zpráva o zkouškách rozeslana předním listům

pra/"kym a venkovským byla téměř všemi časopisy otištěna.

„Pražský ill. Kurýr“ prinesl téz otisk dopisu dr. 1.. L. Zamenhofa,

jímž, tento uznává kompetenci zkušebního výboru.)

2 dopisů došlých uvádíme list dr. Zamenhofa a prof. Th.

('arta, kterí děkují za pozdravne telegramy zaslane jim valnou

hromadou Unie. Liga nčmeckych Esperantistů v Rakousku vy-

svetlujc, že chyba uvei'ejnena v í. &. L. I. lviz jednání o ustavení

„rakouskeho“ svazu) bude v příští zprávě opravena a vyslovuje se

pro souběžnou práci jednotlivych národních svazů esperantských

v Rakousku. '

Propagace. listi—ední spolek Číšníků v Praze, upozorněn zprá—

vou o valné hromadě Unie zaslanou a uvei'ejaěnou v „Číšnickem

(_)bzoru“, vyžádal si bližší informace o Esperantu n rozhodl se

otevříti pro své členslvo kursy. v nich?, bude vyučovati p. K. Pro—

chazka. L'nie rovněž bude redigovali esperantskou rubriku ve

jmenovaném organu tohoto spolku.

 

Poklldnik Unie vyzyva vsechny spolky, které dosud nevy—

rovnaly svůj příspěvek, aby učinily tak co nejdříve. Upozornu—

jame, Ze příspěvek klubů L'nii odvadeiiy jest 40 hal. r o Ene“: za

každé ho člena. Protože účty vyrovnávají se dle st nov čtvrt-

letně, doporučuje se, aby na konci každého čtvrtletí zaslal každý

klub pokladně [Ínie tolik desetihalérů, kolik má právě členů.

()hnos len jest splatný včetně od čtvrtletí. ve kterém spolek zaslal

svou přihlášku. ,

Vy!) o dy a p r (W a sdružených klubů: zastoupení dvěma

delegáty na valné hromadě, rozhodování o prijeti nových, do svazu

se hlásících spolků: členové mají slevy na publikacích B. U. E.

a redakcí časopisu vydávaných: Průvodce po Praze (48 hal. místo

m hm.); Deveno kaj historio de Esperanto (51 hal. místo 60 hala;

Methoda Kůhnlova: Uplna methodická učebnice Esperanta pro

školy a samouky (K 1-60, váz. K 2'—-, místo K 2'- a K 2'40) při

objednávce alespon pěti exemplářů; „Casopis Českých Esperanti-

stŭ“ K 2'70 místo K 3'—— při objednávce pěti stejných ročníků pro

noví— předplatitele: zkušební taxa pro členy spolků K 7— místo

$-



K 10"—; odznnk Espeí'zíntistů (zák. chráněný) 40 hul. místo 60 [ml.

při objednávce 10 kusů (t. j. vyplaceně za K 445); jednotné legi—

timace určené pouze pro členstvo spolků sdružených po 2 hal.

vyplaceně.

Organ-oo. Ví— mnoha městech činí se přípravné práce k za—

ložení nových esperantských spolků. Jsme přesvědčeni, že všechny

tyto snahy opírající se o rady udělované naším ústředním svázem

povedou k dobrému výsledku & těšíme se, že v příštích číslech

C. Č. E. budeme již mocí podati určítější zprávy. z Mnichova

Hradiště, kde dle zprávy p. J. Jaroše skončen byl právě kurs

vedený p. V. Pavlišt-ou, budou zahájena cvičení v konvel'saci “A

pracováno nn ustavení spolku. Z dopisu vyjímáme: „. . . Mi

observas ja jam de komenco de la jaro 1907 la movadon esperantan kaj

penojn pri fondo do centra asocio kaj estas konvinkita, ke la bohema

esperantistaro povas trovi kondiĉojn por efektivigi &'an celojn sole per

helpo dc forta centra organizajo B. U. E.“ (. . . Vždyť sleduji již od

začátku 1“. 1907 hnutí esperantské a snahy o založení ústředního

svazu a jsem přesvědčen, že čeští Esperantiste mohou nalézti

podmínky k uskutečnění svych snah pouze v mocné ústřední

organisaci B. L'. E.) Podobně píše Spolek Esperantistů na. V se—

tí n ě, který hlásí se dle rozhodnutí valné hromady za člena ua-

šeho ústředního svazu: „uznáváme jej za nejkompetentnějšír'

Současní: došly přihlášky klubů esperantských v Prostěj 0 V ě

n S 0 b čsla vi. (Oba spolky: Praha VII. & Tábor, jichž přihlášky

byly uveřejněny v minulém čísle. jsou přijaty jednohlasnč.)

!. KONGRESO DE BDRBIAJ ESPERAITIS'IOJ. Komitaton elekt-

itnn por la preparaj lahoroj prezidas s-o K. Procházka, vicprezi-

danto de R. U. E.: vicprezidanto estis elektita s-o lng. Fr. Kŭhnl,

sekretario s-o V. Pařík, kasisto s—o J, Kopecký. La komitato

aldonis jmn glumarkojn {100 ekz. 70 hel. aha) kaj subtenajn ku—

ponm'ojn po it!—heleraj folioj. Akademion, kiu estos parto de la

konm'esa programo, aranĝos la amuza sekcio de Esperantista Klubo

en Praha. _ Ekzamena komisio kunsidis la 12. de aprilo en bo—

hema polítekniko. El kvar kandidatoj tri sukcesis: s-o L. Henych,

instruisto el Strašín (tre Donel, s-oj Fr. Šúngr, instruisto en 8512-10—

hostit—e kaj Fr. Štěpánek el Karlín (bone); reekzamenota 8—0 7.

onotny', profesoro el Písek. — En multaj urboj en Bohemujo

oni klopodas pri fondo de novaj societoj per helpo de centra

nsocio B. U. E. Jam nun aliĝis al lfnio 29 societoj kaj aliĝo

de novaj estas jam anoncata. Ankaŭ la centra societo de

kelneroj en Praha montras ĝojigan intereson pri Esperanto kaj

elpetis de l'nio pli detalajn infonnojn. Estos malfermitaj specialaj
kursoj knj esp. rubrike en ilia faka gazeto.
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Okaze de SOG—jura datreveno de {ria proklamo.

J. 11. S.

Jam en tempoj. kiam permu-Mis al bolu-ma nacio la unuaj

radioj de kulturo, montriĝas ĉe ĝi potenca deziro je pli alta srieni—a

kleriĝo. individuoj foriras en t'remdlandon, por tiu en lernejoj

akiri kleriĝon, parte ĝeneralan, parte specialan, precipe en epoko

de lastaj Preniysl'idoj. Ĉiam pli kaj pli evidenta estis bezono de

altaj lernejoj por la bohema tma—io. Reĝo Venceslao II.. volante la

postulojn d\— bohema nai-io plenumi. intencis jam en jaro 1294.

tondi en Praha universitaton, sed efektivigon de tiu ĉi ideo realigis

nur post pli multe ol duonjarcento en jaro l348. Karolo IV.

Praha, estante por tio pli ol aliaj urboj pro sia situacio kaj

ceteraj cirkonstancoj konvena, fariĝis laŭ volo de glora „patru

de patrujo“ sidejo de alta lernejo, kies modelo estis la universi-

tatoj en Parizo kaj en Bonn. ankaŭ tiame multe vizitataj (lt! Bo-

liemoj. Karolo lV. mem ankaŭ ĉerpis el fontoj de alta lernejo

en Parizo amon por la sciencoj kaj artoj kaj tial kompreneble li

konsideris ĝin kiel modelon ĉe fondado de universitato en Praha.

lia nova fonditan universitaton li destinis unuavice por la

nacio bohema. kiel atestas konataj vortoj de tonda diplomo de

nia universitato : „Por ke la fidelaj loĝantoj de tiu ĉi ihohema) reĝo—

lando. kiuj fruktojn de bonaj artoj send-esn soil'as, ne bezonu

fremdajn almozojn peti, ke ili havu en sia reĝolando tal—lon pre-

parita por enverŝado.“

Favorata de sia fondinto, akiris la universitato de Praha bonan

reputacion kaj estante vizitata de multnombraj fremduloj ĝi fariĝis

instituto internacia, estante alirebla same kiel la aliaj fremdlandaj

universitatoj, por ĉiu studento kaj magistro de kiu ajn nacio. La

supera administrado de universitato restadis kutime en manoj de

enlanda nacio kvankam oni ĉiel atentis postulojn de fremdlandanoj.

Sed ĉe ni la rilatoj evoluis tute male. En la nove fonditan uni-

versitaton venis pli multe da fremduloj —— precipe da Germanoj —

olda Bohemoj. kaj tiuj senceremonie okupis „.la tablon por la

fidelaj loĝantoj de la reĝolando preparitan“ kaj laŭ la universitata

kutimo ili dividiĝis je tri nacioj: bavara. saksa kaj pola, uzurpinto

ĉe administrado de universitataj aferoj tri voĉojn, dum al la

enlanda bohema nacio ili lasis un u V 0 ĉ on. Tiun ĉi determinon

oni enmetis poste en jaro 1385. eĉ en statuton de la universitato.

*) Kuma Hora (sur fremdaj geografiaj kartoj nomata

Kuttenberg).
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La kreskanta nar-ia konscio, tiutempe potence 'aloriĝanta

en batalo kun Germanoj pri la regado en urboj. ne malmulto

pligrandigadis la nekontentecon de Bohemoj rilate la malfavoran

por ili situacion en la universitato.

La nacia nio mdo kuniĝis kun la ĵus vastiĝanta movado ('Ol-

anta ekleziajn reformojn; la bohema elemento komencis aspiri la

oficojn en kolegioj kaj por ĝin plifortigi estis konstituita ankaŭ

kolegio ilo bohema nacio. kapelo de Betlemo kaj kapelo de Dia

Korpo. La universitato fariĝis reprezentanto de fremdularo kaj

malamo de la Hohenmj rilata ĝin potenciĝis. precipe kiam ko—

mencis la tri fremdaj nacioj fari konvenciojn kun kontraŭulo dv

Vmu'oslno, imperiestro Rupralito de Pfalz kaj kontraŭstari mov-

adon celantan vklvziajn retbrmojn. Movadoj nacia kaj reformema

rapide vastiĝadis kaj ilia gvidanto fariĝis magistro Jan Hus. kiu

postulis por Bohemoj la saman prerogativon, kiun ĝuas Franvoj

en kmm—ujo kaj (iormanoj vn Germanujo. Kaj la plenumo (la tiu

ĉi postulo venis pli frue ol oni povis aleinli.

Iniciato por ĝi t'ai—iĝis jam la longedaŭra papa skismo. Post

'anaj provoj forigi ĝin, interkonsentis Fine la kardinaloj de ambaŭ

partioj, llo papoj Gregorio XII. (Rome) kaj Benedikto XIII. {Avia—

hmm), kunvoki je Ilf. de marto 1409. gxeneralan konsiligon en

Pisum por ke oni traktu tiu pri reformo en kapo kaj en membroj

clo eklezio. Samtempe ili petis la kristanajn regantojn. prin-iw“

ankau \"onroslaon. ke ili ĝis tiu tempo konservado senpartia-on

rilato la papojn. l.“ 1-ng Venceslao konsentis plenumi ilian de-

ziron. konsiliĝintv plej versajne kun la bohemaj magistroj tio la

unirorsitato. kiuj aprol-inlis la intenr-on de la kardinaloj. La kon—

traŭuloj ale ekleziaj reformoj estis kompreneble kontraŭ la kon—

siligo m'— kontrau la konservado de imutraleuo rilate la papojn lmi

ili suksevis allogi je sia flanko ec la Getl-piskopon Zbyněk.

Tiutempe —— on dua (immo de decembro en jaro HOS — li!
ratio \'enooslao estis en Kutna Hora. reveninte tien el vojaĝo tra
Lazan-io kaj Silezio. La reĝo volante nuligi la kontraŭdirojn dela

ĉetbpiskopo. petis la universitaton, ke ĝi doc—ilin pri la neŭtraleco

rilate— la papojn kaj jen okazis skismo. Al la opinio de Venceslao
aliĝis nur la bohemaj magistroj kaj pro tio la rektoro Helling d?
Hnlrenhagmn timante koleron de la reĝo. ne donis baloti laŭ
nombro tio voĉoj.

La konfliktoj inter Bohemaj kaj Germanoj plimultiĝis en la
universitato kaj la bohemaj magistroj bone sentis. ke por ili
komenciĝas favora politika situacio, kiun oni devas profiti je bono
de la bohema nacio. Tial magistro Jan Hus penis altiri kiel eble
plej multe da partianoj al bohema afero en sferoj de favoratoj de
la reĝo. krom tio li influis per siaj predikoj la popolon kaj pa-
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six-nrm). por ke venku UPÍUÍU pri neŭtraleco en liklnĵlnĥdemfmdoj

Pro tio proklamis la ĉefepiskopo je Hus kaj same _]e cm} magistro!

de la universitato. kiuj konsentis kun Hus, interdikton pri pastra]

funkcioj.

Komence dejanuaro en jaro 1409. elserĉis reĝon Venceslaon

vn Kutná Hora glora delegitaro de fama reĝo kaj de pariza uni-

versitato. volante trakti kun li pri eldiro de neobeemo al la ambaŭ

papoj. Venceslao. volante aŭdi opinion de la universitato, venigis

ul si la ĉefajn magistrojn de ĉiuj kvar nacioj kaj la bohema] ma—

gistroj aprobis proponon dela franca delegitaro, la germanaj ĝin

kontraŭstaris. la Germanoj antaŭsentante, ke danĝero minacas

ilin. elpetis. de reĝo, ke li konservu al ili la historiajn rajtojn;

tion la reĝo promesis. Kaj kiam la bohemaj magistroj postulis,

ke li donu al bohema nacio tri voĉojn kaj al Germanoj kaj fremd—

landanoj unu. indignis kolere la reĝo je Hus, ke tiu ĉi naskigas

al li kun magistro Jeroným skismojn, aludante tiel la konflikton

inter Hus kaj la ĉefepiskopo.

Sed Boiienioj ne lasis sin fortimigi per tiu ĉi malsukceso

kaj post nelonge, precipe pro merito de ĉefskribisto Mikuláš

y. Lobkovic. estis regajnita' favoro de la reĝo por Bohemoj. Mi-

kulziŝ '/ Lohkmic aludis tion, ke la deziro de Bohemoj ne celas

kmh—m írh—nm; 41“ In fondinto sed male, ke ĝi akordiĝas kun ili,

ĉar en la pariza universitato, kiu estis modelo por la bohema,

posedas Francoj tri voĉojn kaj unu voĉon la fremduloj. Ĉi tiujn

klarigojn pravigis la jus ĉeestinta franca delegitaro, kiu entute per

sia inlluo subtenis la hoheinajn celadojn kaj Venceslao ne sole

laŭ konvinkiĝo sed ankaŭ por sia profito plenumis la bohemajn

dezirojn per speciala m n n (i a to p r 0 kiam i ta e n K u tn á

Hora la 1x. de januaro 1409. aŭ per tiel nomata de-

kreto de Kutná Hora en kiu estas dirite:

"Kvankam ĉiu homo devas ami ĉiun homon, tamen estas

bezone ke tiu ĉi zminilo devenu el amo racia; tial meti fremdul—

ojn sur unuan lokon, antaŭ samlandanon, ne estas ĝusta, ĉar la

vera aino komenciĝas ĉiam de si mem kaj tiel ĝi pluen vastiĝas

je amikoj laŭvice de natura amikeco. Kaj ĉar kredinda Nin trafas

sciigo, ke la nacio germana, h a v a n t a 11 e n i n n 10 {; r aj to n

en tiu ĉi bohema reĝolando, alproprigis je sia dispono en ĉiuj

aferoj traktataj ĉe la universitato en Praha tri voĉojn, ĉar la bo—

hema nacio, la vera heredanto de tiu ĉi lando sole unu voĉon

havas kaj uzas: sekve Ni konsideras tion maljusta kaj tre mal-

deca, ke fremda kaj ekster-lima popolo grandnombre ĝuadu profiton

de enlandanoj, —— kaj ĉi tiuj sin sentu premataj de malutilanta

in:-inko: Ni ordonas al Vi per povo de tiu ĉi edikto
. .

firme kaj
prei-ize kaj nepre Nipostulas, ke vi de tiu ĉi tempo re-
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zervu al la hoh ema nacio ĉe ĉiuj konsiliĝoj, iu;;y'aj
procesoj, ekzamenoj, balotoj kaj ĉe kiaj aj n aliaj
aranĝoj kaj entreprenoj laŭ tiu ĉi destino laŭ kiu
la nacio francaen lapariza universitato kaj nn-
kaŭ ĉiuj aliaj nacioj en Lombardio kaj Italujo
direktiĝas. tri voĉojn kaj ke vi ĝin lasu ĉe tiu ĉi

privilegio por eterna estonta tempo en paco kaj
sen m al help o. Alie ne faru, se vi volas senriske eviti Nian
plej kruelan koleron.“

Per la dekreto de Kutná Hora reĝo Venceslao akiri.—*. gravan

plifortigon en la eklezia demando, havante post si aŭtoritaton de
la universitato, sed samtempe li instigis kontraŭ si la Germanojn.

kiuj tre bone sentis ja tiun ĉi fortan baton traiintan ilian ĝis-
nunan hegemonion knj tini iii iuris čiujn eblajn provojn por re—

gajni la reĝon por si. ili eĉ ekminacis. jurpromesinte ĉiuj sub
puno de anatemo, perdo de honoro, ĵurrompo kaj perdo de 100
kopoj du groŝoj, ke ili prefere ĉiuj elmigros el Praha kaj ne revenos

plu en ĉi tiean universitaton. se ili ne rericevos, kion ili ĝuadis.
Intertempe resaniĝis magistro Jan Hus, kiu morte malsana eksciis
pri proklamo de la supi'enomita dekreto kaj jnrpetis siajn amikojn
ke, se li mortos. ili klopodu por justeco kaj liberigo de nia nacio:
kun tiom pli granda entuziasmo li ekbatalis kontraŭ iu Germanoj
ĉe katedro, predikejo eĉ ĉe la reĝa kortego. Germanoj, vidante
sian sonpovecon, forlasis are en majo de la sama jaro Pruha'n;
kaj Bohemoj je signo de danko kaj amo elektis laŭ tiu ĉi nova

universitata regularo magistron Jan Hus kiel rektoron.

La granda signifo de la dekreto de Kutná Hora bazos ne

sole en tio. ke la universitato de Praha fariĝis pure bohema kaj
keřper ĝi estis potence fortigita la nacia konscio, sed ĝi estas
ankaŭ pro tio grava, ke per la foriro de la Germanoj estis forigitaj
malamikoj de movado koncernanta la ekleziajn reformojn, kiu
poste trovis en la bohema nacio sian ĉefan reprezentanton en
Eŭropo.

V. K. T.

NIA ,,FUNDAMENTO“.

(Přeloženo z brožury „Esperanto und seine Feinde“ a přednesena p. K.

Procházkou na valné hromadě B. U. E.)

Stavha, která byla zbudována na _.Fundamentu“ Dra. Zamen—
hoi'a. na „Fundamentu“ stvořeném vážnou, neúnavnou, desitileti
trvající, sebezapiravou prací Mistra, který jako nikdo před ním
spojil v sobě znalost živých jazyků, kritický rozum, tvůrčí sílu
a umělecké cítění pro podmínky života řeči mezinárodní —- stavba
na tomto základě zbudovaná stala se již velikou. mohutnou bu-



'llll'llll. která — dík svému vhodnému půdorysu a dík vhodným

n jmlnotnýin pravidlům pro svoji další dostavbu ve vvšech 'částech

(1 pro \'šwhny oblasti lidského žití, lidského tvorem,“hdskeho

\'ŘLlČIIÍ & lidského cítění se osvědčila obyvatelnou & ucelnou, &

.cn-„ obyvatelnou a účelnou nejen pro příslušníky jednoho, před-

ností vyziiun'ienanélio kmene, nýbrž ve stejné míře pro lidi celeho

svi—ln. pro Angličany o Rusy, Francouze a Maďary, Němce 1 Ja—

;mnw _— ktm'zi poskytla do,—ití místa pro další budování, záleží-n

nn tom, „by pro nový obor lidské činnosti V řeči opatřeno bylo

místo, -— 21 která jako každé pravé umělecké dílo stavitelske vhod-

nost svého půdorysu a organického rozčlenění projevila také na

\'ťflt'k svym jednotným slohem & harmonií svých forem. Veli—

kým. mohutným, historickým činem stalo se stvoření tohoto

..l'undammitzr'i

Právě tak jako se toto „Fundamento“ tak znamenitě a pro

všechny obory osvedcilos mají Esperantiste, ano má celý vzdělaný

svět nejenom právo, nýbrž i povinnost toto „Fundamento“ jako

;wvnou baštu hájiti proti útokům a bořlvym snahám.

Každá národní řeč po staletí se vyvíjejíc, své příslušníky

<'—ímjíc do milionů a stále u denně od nich jsouc užívána, tak se
zakořenila, že tím již sama sebou zaručena jest ustavičnost vjejím
rozvoji a vzrůstu.

Každá umělá ieč, která počíná s malým počtem příslušníků
:: chce se rozšíriti ve všech zemích světa a ve všech oborech lid-
ského života, potřebuje n áh r a d y za scházející tra die i, má—li
b_\"tí zabráněno tomu, aby \' krátké době řeč se nerozpadla pro
libovolné změny 2 osobních choutek.

Tuto náhradu Esperanto podává Zamenhofovo „Funda—mente“.

„Fumlamento“ sestává z poměrně nepatrného počtu slovníchkořenů, volených ponejvíce dle stupně dosažené mezinárodnosti:: způsobilých k zavedení do mezinárodního jazyka, a pak 2 ne-patrneho počtu (celkem 16) velmi jednoduchých pravidel.

(Pokračování.)

ĈU VI SCIAS, KE . . .?

unu certa religio faras la homojn bonaj.
. . absolute liberigitaj de p

veto Kosme en Paragvajo.

la keston. La afrankon prize
munumo.

_ ostelspezoj estas la loĝantoj de
Tie sufiĉas nur enmeti la leteron en
rgas la poŝtestro je konto de la ko-

url
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. . . plej multo da homoj en la tuta mondo mortas en centr—

amorika respubliko Guatemalo, t. v. ĉiujare el1000 homoj 41.

Malplej multe da homoj mortas en Nova Zelando, nome 11 el

unu milo,

. de post Kristo okazis 286 militoj, nome 45 pro ambicio

kaj sopiro je plivastigo de teritorio, 23 pro sopiro je rabajo. 21

pro venĝo, 8 pro ,.honoro“, 6 pro heredaĵo. 46 pro titolo kaj

krono. 50 pro preteksto helpi iun kunulon, 23 pro jaluzo kaj

envio, 57 pro komercaj kaŭzoj, 28 estis religiaj kaj ŭ interburĝaj.

131 tio ploj bone vidiĝas, kial kaj pro kio fluis. riveretoj da sango

de senkulpa popolo, kaj kies iloj estis la armeoj pelitaj en militon!

. . . la unua lingringo estis sendita la 19. (lt) oktobro 1684

cie (Misto Nicolas \'au Benschoten kiel nomtaga donaco al sinjorino

van Rousselaar. lia sendinto aldonis bileton, en kiu li petis, „kv

Si alu—optu gm por ŝirmi sian diligentan lingron kaj kiel pruvon.

kv ŝi Salas lian ntallleuon.“ Post dekdu jaroj tiu ĉi eltrovo estis

pnkondukita en Anglujon kaj tuj tre disvastiĝis. Sed tiam ĝi estis

fabrikata el oro, arĝento uŭ fero kaj metata sur la dikan fingron.

Por fabriki tingringojn oni nun uzas ŝtalon, elefantoston kaj oston

untulo. lin Ĥinujo oni fabrikas. ilin el perlamoto kaj ornama.—“—

por oro. Rod sur la dikan fingron eĉ 011 Ĥinujo ĝi ne estas plu

nwtata.

. el la 38 turkaj sultanoj, kiuj regis en Turkujo de post

almilito mio Konstantinopio. nur kvar mortis per morto natura.

ia cen-mj 34 por morto perforta.

. . .iusa imperiestra krono, l'm-ita en jaro 1768qu oro, tutko—

vntzx por diamantoj kaj pvrloj, valoras 1,1001300 da rubloj.

...la ple alta lumturo leviĝas apud New York (Haim.

l'oinll: ĝi mezuras 76 m. Entute funkcias 15.000 lumturoj, el kiuj

WU sur la bordoj inter Francujo kaj Anglujo.

...so, oni volus fermi (?iujn 1580 milionojn da \"l'illllilj

homoj en kultan koston, lasante por ĉiu individuo spacon

2 m “[,, m „\ 1.3 in, mezurus la kesto 1 km".

. . . por ia plej perfektaj teleskopoj estis viditaj 143 miliono,)

nlu sidoj.

. ukzistas en la gramatiko de Esperanto 72 tempoj kaj

modoj. 352 formoj de tempo kaj modo, 2.5 sufiksoj kaj 5 pr?—

tiksoj.

. . . Francujo enspezas jaro de turistoj 31niliardojn da frankoj.

tio egalas 3/5 da profito gajnata per eksporto. En Svisujo estas du

mil hoteloj

. eltrovinto de t'ulmot'origilo estas bohema pastro Prokop

Diviš a_i Přímětice apud Znojmo, naskiĝinta en jaro 1696.



59

ADRESÁŘ ČESKÝCH ESPERANTISTÚ,

oficialní ročenka ústředního svazu B. U. E.,

A vyjde v květnu. d b de

" " ' ,, ' ríů.Aresář uli“! Z '.fk *z! mu, :, se do la. kvetna. lqdcĵte cer'mxk ms; . „ _ '

ii,.xtrllífeizžli 1133; aldres českých i adresy mzozemekychl dopasozatelu s udamm,

o čem přeje ei kdo saw???— “'"má POUZE

ENA adresáře (vypln 1 se záplanym 40 al._ “n i_asky j.)ll'jlv . „

C llohenm lfnío Fiswrnntísln. Praha I. .HZ. hawnnd „Union .

\

KONKURSO

por tradukantoj.

.\“TRUM A CERV. .\lvzi větvemi mladé jabloně červennlo se

na 31! jablek živenych mízou mocného pne. Liqe ob_cllvovalí krásny
strom i jeho ušlechtilé plody. Ale červ, ktery znprisnhl se ?!):ch
strom. nnhrvzl některé z nich; vida však marnost sveho pocmám
)rojnl jiny \'Ímysl: zmovnití se zákeřně plodů. Izačal roztrubovati
do světa: Je nás tu nn třicet, a na prvním místě dlužno jmenovati
iní-, » Cerva.

Tři z našich čtenářů, kteří přeloží nejsprávněji tuto bajku,
ulnll'Ží odměnou knihy: Unua. Legolibro de Kabe, Praha: Ilustrite
lividlíhro, Deveno kaj Historio de Esperanto. Rukopisy (z nichz
nejlepší bude uveřejněn) buďtež zaslány do 2 . května t. r. naší
l'v—lnkví.

Z CELEHO SVETA.

Akciová tiskni-ská společnost ..„Presa Esperantista Societo“
v len—lži zvyšuje kapitál na 60.000 franků. Akcionáři požívají slevy
geo/„ na všm-h pnblikuoích firmou vydaných. Cena akcie 25 Fr. ——
Kongres přátel slepců v Neapoli

reci n doporučil zavésti je do V

Hidrologia, Klimntologie aFíziotei—apie vAlžíru přijal Esperanto. ——Klub Esperantisti! v Nize súčastnil se známých květinových prů-vodů svym alegorickým vozem ,,Esperanto“. — V Ivry u Paříželíyl oznámen kurs Esperanto .,úředními“ bílými plakáty s ná-pisem „Provolání k obyvatelstvu“ & s podpisem starosty M. Con-mnm. poslance. Jak známo, není soukromníkům dovoleno po—užívati k reklamě bílých návěští. —— Protektorát letošního ně-lno-clqeho kongresu Esperantisti jehož sídlem zvolena Gotha, přijalvevoda Karel Eduard sasko-koburgský & gothaiský. —— Liga saskýchlzsj—erzmlistů konala schůzi V Mittveidě. Sídlem ligy jsou Drážďany;\ tn soustředěno n

erlině byla založena'
pod názvem : Esperanto—Propaganda-Centrale.—— \ Indii založeno již osm spolků.

zařadil Esperanto mezi jednací

šech ústavů. — Rovněž kongres

1- '
,

— V Paříži byl založen kuto—
lcky esperantsky konsulát (10. rue Beranger); podobné kanceláře
lwzrlou zřízeny v Rímé & V Jerusalemě. — V místnostech paříž-
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skeho denníku „Lo Journal“ byla uspořádána esperantské záhnvn.

—— Alliance Commercinle francaise-Francouzský obchodni svaz

přijal pro styky zahraniční Esperanto. —— Také výbor výstavy umění

;) hygieny V Bologni dopisuje Esperantem & vydá esp. průvodce

výstavou. — Nn obchodnich školách kantonu ženevského. vaud-

skóho a f'riehurgského vyučuje se Esperantu. Právě byla podánn

žádost o zavedení vyučováni Esperanta na všech školách v t-elóm

h“v_ýcn1'sku. —— V Rumunsku ustaven svaz esper. spolků. » V Anglii

přednáší se o lispernntu na 40 školách. — V asijském Turecku

jo.—tt ('in ruch esperantský: v Aidinu vyučujo se mu na skolni-h

tureckých i židovských. (Členy místního spolku jsou Turci '22u

Židé (50), Řekové (20) n Armeni (lt)). — V Šanghaji otevřel kurs

Esperanta Lu-Ŝi-Cin. — Rumunská královnu poděkovala dr. Rolli—

noví zn vndeni esperantských kursů v ústavu pro slepce .,Vatrn

Luminonsa“ v Bukurešti. — Novy klub založen též v Charbin“

(v Mzmdkurii). —— Svaz německých rakouských Esperantistů ve Vídni

podal 'u'—dust k ministerstvu železnic. aby byly zavedeny kursy Espe-

ranta pro úředníky železniční a aby účastníkům našich kongresů

byla poskytnuta sleva na rakouských drahách. — l' pí'íležitOStl

stého Výročí samostatnosti Mexika (1910) vypisuje mexická vědecká

společnost i'mlu literárních konkursů. mezi nimiž jedno moma

jednu ..0 podstatě a užitku Esperanta a jeho výchovné (*en—3“. —

\' poslednim čísle časopisu Amerika Esperanista jest uvořůlllůl'

soznnm 2500 členů amerického svazu. V Chicagu a \" Baltimon-

jest rudu Čachů-lispomntistů. — Na ostrově Sunu pořádal klnh

Iislmmntistů zábavu v městském divadle: slavnosti súčastnii SU

též C—ostny predseda klubu princ Andrea Kopassis. — Na ostrovech

Fidži v ()ceanii vyučuje se Esperanta ve škole v Levuce 30 Žzikú.

Literární konkurs na esp. původní povídku vypisuje revw

.,lin Bela Mondo“ v Drážďanech. Odměny: 25 Sm a 12-50 Sin.

I.liutn do ]. července.

Pařížská firma Deberny & Cie. (58, rue d'Hautville) vydnln

\'lel pci-livi— \'ypmveny katalo" „Esperantskych liter“ pro sazbu

v 89 různých řezech a velikostech. Cena liter esperantskych jesi

stejná jako lit.-r písmu obyčejného.

ESPERANTA MOVADO INTER BOHEMOJ.

Svaz connu Esperantisti —- Bohem: Asocio Esperantista konaž
dug ls. dubna t. r. „u Donátů“ II. valnou hromadu. Liga, sdru-
mwg— pouze _i e di otliv é Esperantisty, splnila naděje V ní kla-
dgnv plnou měrou: \'yměněno 527 dopisů: 74 členů ze všech končin
Predhmvskn bylo přímo účastno všech výhod jako členové kterého-
kohv spolku sdruženého \“ Unii. dovíaali se () rozmachu ESPE—
ranm u nás i v cizině prostřednictvím of. org. C. C. E., sledují
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v_ýzmnnne novinky literumi, k Í'třllluŽ mají k disposici okružní

C-i'tairnu. Cetné pozdravy naších přátel. jez došly k valné hromadě,

jsou zárukou důvěry a sympatií, kterým se mis svaz těší zi jsou

posilou novemu výboru, že spoléhati může na podporu členstva,

kteréž zajisté mis svaz pí'átelům_ Esperanta doporučí. Zprávy

o činnosti svazu podané již v C. C. E. doplňujeme: Cist' výtěžek

z kursu Esperanto na české vys. Škole technické v Praze oO ko run

odveden Nadaci Skuherského pro podporování nemajetných po—

sluchačů. Oznámeno, že. výbor prncuje již na propagaci Esperanta

za účelem dobročinným. Nově opatřeny budou stanovy litografo—

vane lmisto tištěnýchl.

Se živou účastí pi'ijnt návrh p. Fr. Staňka tykajici se kon—

gresu Espemntislů vPi-aze, Návrh tento odkázán ústředí.,B. U. li.“

Přijato prohlášeni výboru, že Svaz nemá nic společného se stejno—

jmenným, později založeným spolkem. Liga sleduje vždy jen pro-

pagováni Espernnta a jsouc spolkem lingvistickým neucliyluje se

od tohoto směru a nedotýká se. smýšlení členů ani v otázkách po-

litických, sociálních, uni náboženských.

Při volbách zvolen předsedou lng. C. Jedlička, jedn. Ing.

Fr. Kiihnl, pokl. Ing. \f'ejšický, knihovníkem Ing. Pařízek.

Adresu Sun pouze: Praha I.—-342. Kavárna ,,L'nion".

Esperantista Klubo en Praha preparis por amikoj

de nia lingvo amikan vesperon In 17. de aprilo en domo de ko-

mercista societo „C. 0. B.“ Sur ln programo troviĝis himno „La

Espero“ kaj himno de „Matice“ prezentitaj hore de „Pěv.odb. „16“

M. Besedy en Smichov“; poemo „Nova Kanto" —- VI. 'l'obek; „Lout-

kařův sirotek“ — L. Matějčkova, akomp. P. Benešova; Réverie,

Vespera Kanto, Hungaru danco —-— B. Sich, violono, akomp. R.

Sichová: komikaj scenoj —— J. Hei'ain; Restado — li. Matejĉkova,

akomp. P. Benešova—, Antika lacerto —— M. Hradilová, ()t. Davi—

dek; Za tichých noci —— B. O. Straka, akomp. P. Benešova; Si

j' etais roi —— F. Stěpánek; Kde domov můj -— P. Benešova. La

programon sekvis lotumado kaj danco. Ĉeestis preskaŭ d u cent

personoj. kiuj vive aplaŭdis la artistojn. Aranĝinto de tiu ĉi festo,

la amuza sekcio de Esperantista Klubo en Praha, povis ĝoje kon—

stati, ke ĝia laboro estis laŭ merito laŭdata. La perfekta sukceso

entuziasmigis multajn ĉeestantojn, kiuj havis bonegan okazon por

admiri la belsonecon kaj ĉiuilankan uzeblecon de Esperanto. Danke

la propagandan penadon cent—rigas la Klubo hodiaŭ preskaŭ 150

membrojn, el kiuj kvarono regule kunvenadas ĉiumerkrede en re-

storacio „u Donátů“. Ĉiutage kunvenas kelkaj membroj de tiu ĉi

kaj de ceteraj kluboj en Esperanto-Kafejo "Union“, kie estas

sidejo de B. U. E. —— Esperantista Klubo en Praha VII.

aliĝinta al B. U. F.. fariĝis tre grava reprezentanto de nia movado

en tiu ĉi kvartalo. Gajninte jam pli multe ol 30 membrojn ĝi estas

firma bastiono de Esperanto. Kunvenoj okazas ĉiun merkredon

en restoracio ,,u Libalŭ“: ĉe okazo de agronomia ekspozicio ne

forgesu viziti tiun ĉi restoracion, kie oni ĉiam trovos samideanojn.

Esperantista Klubo en Plzen translokis sabatajn

konversaciajn kunvenojn en domon de Remeslnická Beseda. La

26. de marto finiĝis 20-leciona kurso, kiun vizitadis meznombre

19 lernantoj. Gis nun aliĝis al la klubo 60 membroj Laŭ iniciato

de klubo en Praha estis fondita rondeto "Zamenhof-“ kies mem-

broj promesis interparoli sole en Esperanto. Ĉiu „pekinto“ pegas

por ĉiu amigo monpunon. kiu estis jam antaŭe destinita por
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la kongresa kaso de B. L'. li. — (,' e. s k é Bud ěj o v i 09. Nova
kurso. malfermita de sinjoro lv“. K. Svačina komenciĝis je fino de
marto; 14 novaj kursanoj aliĝis. —- E s p e r n n tis t u K l 11 b o en
K 11 k i e n _\,' elektas trafan metodon de propagando; laŭ la devizo
,,niiksi utilon kun dolů-o“ ĝi kutimas aranĝi amuzajn vesperojn
kun parolado kaj akademio. La 3. de aprilo riskis la klubo aperi
la unuan fojon vn granda ĉambrego de hotelo „U černého koni)“.
kaj ĝi ne pentis. Duiioran paroladon de vicprezidanto de B. U. li.
s-o l\'. Procházka, sekvitan de bela akademio ĉeestis SO personoj,
plejparte el unuaj rangoj societaj. (iratuimda sukceso. — li s p 9 |'—
an t i sia Klub o u n Mi a d zi B o l e 5 la V. Nova kurso mai-
i'vrniila 31. de marto daŭrog ĝis mezo de majo. Instruas dufoje
ĉiusemajne s—o J. Moucha. Generala kunveno okazos la 5. de majo.
Unua amika vespero de klubo estis aranĝita kun tre liona sukceso
la il, de aprilo. Bičan kaj bone: elektitan programon sekvig danco.
_ P ard u b i ce. Laŭ sciigo de nia amiko s-o Dr Fousek kun—
venadas nun la Esperantistoj en hotelo ,.Strehsky—x Esper—
a n t i s 1 a }{ l n b o P n P i >“ e k. La 28 de marto paroladis vn:-
prezidnnto de H l' li. antau multnombra ĉeestantnro en domo
du ..Sokol'" pri Esperanto. Ni ne dubas ke la rezultato de tiu ĉi
publika parolado estos kontentiga. Por la 1. de majo projektas la

Vigla kiul—o amikan \'Psporon. — T r n t n o \“. Prezidanto de la Klubo.
s—o .l. Silhari daŭrigas dufoje en semajno la kurson. La sama
instrua; en Lhota Ŝiirovii (unufoje en monato). kie nova klulm

baldaŭ estos fondita, —— S o li (\ s l a V. Esperantista Rondeto reviv—
igita ĉe okazo de vi'/,ito da nia vigla amiko sai L. Lustig bavi—'
sian gant—mian kunvenon la 18. do aprilo. _ En Ti'oheo li 0—

v i r o aranĝis la komen—ista soriato C. 0. B. la 4. de aprilo parol—
adon pri Esperanto: parolis vicprezidanto de B. lĴ. F]. antaŭ 6“
personoj. ila mali'erinolnn kurson gvidos f—ino Mášu Melicharova

vl Hradec “NNUU" _. lin Ho i'ovice parolis la 4. de aprilo pri
Esperanto kaj i“. li. A. bohema kaj esperante s—oj J. Hradil, pre-
zidanto do B. [Ĵ. li., \'l. Tobek kaj Ed. Kůhnl. La klubo daŭrigas

la kurson gvidatan da s-o K. Málek. faka instruisto. La 30. de
aprilo okazos lasta leciono kaj amika kunveno de partopreniniOJ.
(*iujn informojn respondas s—o lid. Můnz en Horovire. Ni dellraĵ
al niaj novaj SHlllidPHlin plenan sukveson porplua laboro. — Lau
dei—ido de komitata kunveno du klubo esperantista en Pros-tif—
jo \' sonda; la klubo sian aliĝon nl B. l'. l']. —- En Vse tin haVis

la societo fondan ĝene'alan kunvenon la 31. de marto. S—O lii-
rektora Jos. Zlámal. kiu prezidis. parolis pri graveco kaj disvastigo
de nia lingvo. La ĉeestintaj sinjorinoj poste kantis himnon „La
Espero“ kaj s-o Koziovsk)" aludis la ĝisnunan esperantan movadon
en Vsetín. Membroj de komitato estis elektitaj: s-o Jos. Zlámal

pl'ezinl.: s—ino M. Nekvindova-Neŝporova vicprez., s—o K. Kozlov-
slcý sekl-.. s-o \'. Večeřa kas.. f—ino R. Němečková hlbl., S—OAJ:
.iaroŝek, protok. i.a ĝanerala kunveno decidas aligi
al centra asocio B. U. E.. juĝante ĝin la plej kom—
p 9 i e n t a. Nova kurso ostos malfermita por komencantoj. Intereso
pri Esperanto montriĝas ankaŭ inter komercistoj. — En Vit-
kov i co instruas pri Esperanto sinjoro A. Janečka. — Grupo en
('. B; dějovloe projektas ekskurson al rondeto en Lišov. —— En
D o ini K rn sk o instruas ĉiun dimanĉon s—o J. Moucha el Ml.
Boleslav. Bohema Klubo Esperantista en Vieno prezentis la
regularon por aprobo. —— En Golčů v Jeník ov parolis pri
Esperanto s—o ll. Fanknar la 4. de aprilo en societo ,,Sokol“. —
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En 8 Mašín subdelegito de L'. B. A. s—o L. Henych, instruisto,

klopodas pri starigo de lcluho. — instruista societo distrikta en

Dačic.: aranĝis la 15. de aprilo paroladon de 5-0 B. Kamenfii',

studento de universitato. Lu parolado. kiu estis unu el punktoj tio

la programo de tiu ĉi faku kunveno, okazis en la lernejo. Inter

la membroj de societo, kiuj sekvis utente la oratoron. vekis la

temo vivan intereson kaj kelkaj el ili tuj ekligis rilatojn kun

ni. ventra asocio B. U. E. _— En Kŭln a/Ri fondiĝis la 2.1. de

marto Bohema Esperantista Rondeto „Comenius“ al kiu aliĝis tuj

li} membroj. Komitato; S-oj Ot. Bucholt prez., Ant. Baxa, sekr..

K. \Vinternitz kas., J. Sárku. La kunvenoj okazas ĉiun jziiinion

vespere en restoracio „Zur Bŭrse“.

En Zdislavice apud Humpolce mortis la 6. de aprilo konata

propagandisto de pacifismo kaj fidela amiko de Esperanto. sinjoro

Herman Alferi, instruisto.

Al ĉiuj bohemaj societoj ni dankas sincere por la mult-

nombraj detalaj kaj ĝustatempe sendataj sciigoj por tiu ĉi kroniko.

— Všem českým spolkům děkujeme upřímně za četné podrobně

a v čus zasílané zprávy pro tuto kroniku. (Zprávy tyto huďtež

psány nn zvláštním listu :=. poznámkou „Rednkční“.>

_ _ A (1 resa p o u 7: e: Bohema Unio Esperantista, Praha l. 332.

kafejo ,.LĴnion'“.
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broŝuro kun interesa letero de L. Tolstoj. 13! pĝ. 13 )( 20). Prezo

10 kop. (Sm 0'105). — T. E. K. A. Jarlibro 1909 deTutmonda Esper-

anta Kuracista Asocio. Eld. H. F. Thalwitzer, Kŭtzenbroda-Dresden
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Tiun ĉi fojon nine povas, bedaŭrinde, paroli pri sukcesa traduko:

por komencantoj fariĝos la verko vera reĝo de ,,monstroj“ ĉar

Esperanton spicitan per tiom da neesperantaj formoj eĉ grama-

tikaj (arbitre ,,eltrovita“ afiksaro) ni ne povas rekomendi; prefere

estus silenti pri ĝi. —— La saman juĝon ni devas diri pri la „trn-

duko“ de E u ge n i o Gran d et (E. de Balzac), per kiu makulis

nian literaturon s—o E. Gasse. La libro (226 pĝ. 13 )( 21) kostas

3 Fr. (Sm 120) kaj valoras nenion. Al ambaŭ laste nomataj

tradukantoj ni konsilas kontentiĝi per nia ,,simpla“ Esperanto sed

perfekta eĉ sen iaj novaj serioj da afiksoj! — Brazilio. paro-

lado de s-o Everardo Backheuser, prezidanto de la Brazila Ligo

Esperantista, farita ĉe la ,,Societo de Geografio“ en Parizo sub la

prezido de lia ekscelenco s-o Gabriel de Pizo, plenrajta ministro

de Brazilio en Parizo (28 pĝ. 15 X 20). Eld. Hachette et Cio. Paris.

Prezo Fr. 1—50 (Sm 0'60). Pri la interesa verko tamen ni ne povas

diri, ke ĝi plaĉas ĉiuflanke. Oni relegu la antaŭan prijuĝon: la

rimarko (konsilo; devus esti tie ĉi ripetita! (Brazilio ?)

KORESPOIDAI'I'OJ. *45. S—o Arno Dinger, del. de U. E. A.

mim, 34. Blnsewitzerstr. (dez. kor. per leteroj pri esp. movado

inter Bohemojl. — *464 S-o Rafael Rubio, str. Vilanova 16. Bar—
celono. Hispanujo (p. k.). —— *47. S—o Jan Guliňski, notarioz

qumt, Zambrov. Ru sa Pol ujo (dez. kor. pri juĝaj aferoj ke;
la lingvon —— *48. S-o Renaud Richez. negocisto per marmoraj.

Pe'ruwelz. B e l gu j o (dez. kor. pri komerco). *49. *54 Per poŝt-
kartoj deziras korespondadi el Sve duj o: F—ino Gerda Tŭmvall

en Lynch—il; s—o A. Asplund. Mek. Verkstaden en Lgaekil; s—o Claes

\Vindahl. Bansviksbergsg. 14. en Lyudcil; s-o A. Jonsson, Badhusg.
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Gumové razítko: Odznak Esperantistů (zák. chrá—
nbm se zelenou barvicí poduškou. Cenn vypl. K 150.
— Týž s nápisem: ESPERANTO. LINGVO INTER-
NACIA. Cena s poduŝkou vyplaceně K 230. () bjed—
n n vk y vyřídí pouze Bohema Unio Esperantista, Praha
l. til—32. Kafejo ,,l'nion“.

 



PROPAGAČNÍ LISTY

obsahující na [\ str. nástin významu, mluvnice & rozvoje Esperanta,

jsouq nejlepší pomŭrkou informační píi prednáškách atd.

Cena 2 hnléi'e. (Při h\'(on\z\dných objednávkách 2350 slevy.)

Red. (? .tha II 202.3

___hA REAVU() „\ PAUKKBR-ADRBSABD

Monata literatura gazeto \nter- Adresář Českých

nacia kun konstanta kunlaborado

de Dro. Zamenhof; \ Esperantist“

ĉe Hachettea- (lic—„TSL Bantam. Cenn +0 haWŭ Vyvl-

mnin Paxis kaj ce ĉiuj ĝiaj ko— g BORS“ UNII) ESPERANTISTA

respondantoj. .JnreTX'l. 42.75Sm). : PRAHA l. 3'2
 

lxdo z pánů fotogrsfŭ—amstorů bylby ()(-hoten pŭĵĉiti negativy

ku zhotuvnni dinposithů k účelům školním. n/uum to laskav?

Al Bóhulovi, \\(itelí \ Hořovicíoh. ("/,a nepmuŝemŝ “(u.-oni nega-

tí\ů se ru(:\'.\

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA—PRAHA.
ZOOLOGIA ĜARDENO—PRAHA. Red. K._L. Kukla. Smíchov.

Královská Hida KunESPERANTA RIBRIKO.P01 Esperantísroj

7 K jzue((an.—.tatau 8 Ku

PROPAGAČNÍ OBÁLKY
s českým textem <) vzniku a rozvoji E!?manta \\dane \\L—ati'edm'm

svazem R. L'. l1.\ mm:

Cena 50 ex. . 40 hal vypl
Praha &'$“ _ __ _„__

_; SVAŽ ČESKÝCH ESPĚŘANTISTÚ *—

(ugo de kolu Rum-uuna} bohemian.

Roční příspěvek 4 K (zdarma oňcielní orgán„Casopis Ceskych

Esperantistŭ') 2 kor. (bez Casopisu). Bohatá knihovna. — Alfou

Sun pou..' Prahal. Esperanto-—KafeJo,,Union“ Ferdinandova tr 29.

\ STŘEDISKO PRAŽSKÝCH ESPERANTISTŬ

Klub Esperantistů V Praze,
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STELO internacia signo esperantista. Odznak Esperantl_

Btů (zák chráněn). Cena 70 hal. (franko). Sleva při objednávce l.
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_ Redakpe 1 la Ekstrema Oriento.
„Casopisu Ceskych ŠJaru abono: 2 yen "— K 4'80. Adreso: „Ja—

. ESAPĜWĤFŜFĤĴL. £??? ĝi???)“miŜ'ŜŜŜŜ'UOEFhŜLĴŜki?

BIBLIŬTEKU DE „GASDPIS CESKYCH ESPERANTISTU“.
ED. KÚHNL. PRAHA.

N-o 1. PRAHA: ILUS'I'RITA GVIDLIBRO POR TURISTOJ. (44 bíldOJ- 63
aĝoj.) PREZO: GO heleroj afr. (25 Sd). _

N-o 2. EVBNO KAJ HISTORIO DE ESPERANTO. Modela legohbro por
kursoj esperantaj. Prezogafr. 60he1. (fremdlande: 3 respond-
kuponoj.)

333 3 NETHODA KŬHNLOVA: ÚPLNÁ uzmomcn

UČEBNICE ESPERANTA PRO ŠKOLY A SAMOUKY.

ILvydainí. 1909. CenaZK (váz.K2'4\O). 144 str. Praha 11.2023.

Dittrichova ul. 7.

Kniha zpracovaná na základě Zamenhoí'ova „Fundamento de
Esperanto“ a schválená zkušební komisí ústí-edního svazu „BO-
hemn Unio Esperantista“ obsahuje: gramatiku v VIII. úlohach.

Rozmluvy. \'zornou čítanku. Deveno kaj historio de Esperanto.

Systematicky slovník. Klíč Esperanta se slovníkem. ,
(Třeba podotknoutí, že kniha jest sepsána s ohledem na jazyk česky
a nemá nic společného s

překladem francouzské brošury,

vydaným pod stejným, o p saným titulem na Moravě.)
Dle archů této knihy vyučovalo se již v 35 kursech roku 1909.

Z dopisů: Rovněž děkuji co nejupřímněji za zaslané dalš!
archy Vaší učebnice. Ph“ té příležitosti musím Vám vzdáti svůj pbdlý
nad vzorným vypravením & uspořádáním látky. Vaše učebmce Je
vskutku vzácná pomůcka \" naší literatuře esperantské. K. Vf.,

Skutečně b e z o ch l e b o v sin 1' (a na to kladu důraz) 658ml
se vždy na další arc y této cenné mluvnice, jakou se (10118138
nemohou pochlubiti žádná národové. Jest sepisována. se svědomg—
tosti ;; pečlivostí jedině Cechům vlastní. Užil jsem ji s úsg 0—
ch em při letošním esperantském kursu. S. v .

Obdrževše Vaši vskutku výtečnou učebnici, hned všechny
oxvmpláře jsme rozdali. Protože jest. uznána za nejlepší, bude vždy
odebin'ma.

M. v H;

Eldonanto: Ed. Kŭhnl. — Presejo de K. Pitter, Praha.


